
تلفن واحد خدماتتلفن واحد فروشکد شهرآدرسکاربریشهرستان/شهراستانکدنام عاملیتردیف

413286114332861140 جاده تبریز مرند، رو به روی جایگاه سوخت زارعی وند2سه راهی فرودگاه، کیلومتر فروش و خدماتتبریزآذربایجان شرقی1001رضا علیپور مهرور1

41جاده تبریز به تهران، بعد از میدان بسیج، روبروی کارخانه اطلس پود، کوچه کرمان موتورفروش و خدماتتبریزآذربایجان شرقی1002شرکت بانیان خودرو خودکار2
35516566

36379020-4

35516566

36379020-4

7437276868-4137276868میدان مادر، مجتمع رصد خودروفروش و خدماتمراغهآذربایجان شرقی1003شرکت رصد خودرو مراغه3

4133320271 متر مانده به سه راهی اهر، نبش کوی مخترع۵۰۰جاده تبریز به تهران، فروش و خدماتتبریزآذربایجان شرقی1007شرکت ایماژ خودرو ایرانیان4
۳۶۳۷۲۴۶۵

۳۶۳۷۲۴۶۶

443522467335224773میدان آذربایجان، ابتدای جاده تبریز، جنب نیروگاه برقفروش و خدماتسلماسآذربایجان غربی1104سمیرا منسوبی5

602443237778832360593خیابان شیخ شلتوت، جنب بانک سپه ، پالک فروش و خدماتارومیهآذربایجان غربی1107روح اهلل غالم زاده6

5-332385204-4432381411انتهای بلوار شیخ شلتوت، بزرگراه خاتم االنبیاء، نرسیده به خانه های سازمانیفروش و خدماتارومیهآذربایجان غربی1110امیر قره چالی7

453361130533612532خیابان بعثت، نرسیده به میدان ایثارفروش و خدماتاردبیلاردبیل1201برات فصاحتی8

453366800433668004 جاده خلخال1میدان ایثار، کیلومتر فروش و خدماتاردبیلاردبیل1203محمد قبادی جمادی9

فروش و خدماتاصفهاناصفهان1301عباس حاجی نیلی10
 331خیابان ارتش، جنب پل هوایی حسین آباد، شماره : واحد فروش

اول جاده شیراز، مقابل شهرک آزمایش: واحد خدمات 
3136261183

36543221

36543222

3133206361خیابان امام خمینی،  نبش چهار راه امام رضافروش و خدماتاصفهاناصفهان1302احمد بشتام11
۳۳۲۳۸۷۰۷

33206362

37331اول جاده شیراز، شهرک امیرکبیر، بلوار کارگر، پالک فروش و خدماتشهرضااصفهان1303شرکت ادیب صنعت محور12
53287253

53287414
53287415

فروش و خدماتکاشاناصفهان1308شرکت خدمات امین سیلک13
، بلوار راوند، نرسیده به رستوران خندان         (مدخل یا میدان گاز)میدان ولیعصر : واحد فروش

بلوار نوش آباد، ابتدای بلوار کویر: واحد خدمات 
3155572751

55587352

55587430

3134586070اتوبان چمران، حدفاصل خیابان آل احمد و اشراقفروش و خدماتاصفهاناصفهان1310شرکت آسیا بانژ14
34587490

34586303

اصفهان1313سید علیرضا حسینی راوندی15
کاشان

(آران و بیدگل)
3-354701671-3154701671میدان محمد رسول اهلل، ابتدای بلوار شهیدان صالحیفروش و خدمات

4526 باغستان غربی، بلوار پرستار، پالک فروش و خدماتکرجالبرز1402رسول صفری16
34333439

34333436

34322635

34333436

-152634204929بلوار دانش آموز، به سمت دولت آباد، بعد از پمپ بنزین، ساختمان ایرانیان، نبش کوچه ابوسعید فروشکرجالبرز1403حمید رضا باقری صمغ آبادی17

2634211080 متری گلشهر بعد از پمپ بنزین45  انتهای خیابان فروش و خدماتکرجالبرز1408پیمان آزموده فرد18
33515006

33554953

نمایندگان شرکت خودروسازان بم 



تلفن واحد خدماتتلفن واحد فروشکد شهرآدرسکاربریشهرستان/شهراستانکدنام عاملیتردیف

نمایندگان شرکت خودروسازان بم 

2126، پالک (پیک)29خیابان گلستان - جاده مالردفروش و خدماتکرجالبرز1409ستار روائی19
36600680

36600681

36636668

36636669

1843338402633384026بین میدان مادر و میدان کشوری، بلوار آزادی، نبش کوچه کربالی فروش و خدماتایالمایالم1501یاسان رئیسی20

فروش و خدماتبوشهربوشهر1601عبد المحمد کاردانی21
بعد از پمپ بنزین مرکز شهر، خیابان تنگستان، روبروی ایران پیما: واحد فروش

میدان آزادی، ابتدای جاده نیروگاه، جنب دلوار کشتی: واحد خدمات 
773333526033452133

تهرانتهران11701تعمیرگاه مرکزی شماره 22
خدمات پس از 

فروش
3-344986561-2144986561 جاده مخصوص کرج ، بلوار کرمان خودرو، بلوارنخل16کیلومتر 

215313753137 جاده مخصوص کرج، نرسیده به تهرانسر، نبش بلوار گلها6میدان آزادی، کیلومتر فروش و خدماتتهرانتهران1707شرکت اوج صنعت غرب23

فروش و خدماتریتهران1708علیرضا سلیمانی پور24
8اتوبان امام علی جنوب، خروجی شهید کریمی غرب، خ ابن بابویه، خ عبدالملکی،  پ: واحد خدمات 

انتهای اتوبان امام علی، خروجی شهید کریمی غرب، خ فدائیان اسالم، م بسیج مستضعفین:  واحد فروش
213337400033766161

25
4تعمیرگاه مرکزی شماره

(شرکت خدمات خودرویی بادران گستر ایرسا)
11721خیابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس، حد فاصل جشنواره و شهید سلیمانی، پالک فروش و خدماتتهرانتهران1709

77333410

77966561

77120112-3

76793121

217133304071333040 ، ساختمان عمارت فرزانگان، طبقه همکف1056تهران نو، خیابان دماوند، خیابان شهید محمدحسن انیسی، پالک فروش و خدماتتهرانتهران1713شرکت پیشتاز نوین خودرو ایرانیان26

216681981866804040، خ کارتن سازی، جنب بازار استیل ایران(۴کیلومتر )، بعد از میدان شیر پاستوریزه (جاده قدیم کرج)بزرگراه فتح فروش و خدماتتهرانتهران1715شرکت پشتیبان و خدمات رهپو صنعت پیشرو27

763215403245054032450خاتون آباد،  بعد از  تقاطع کانال آب شمالی، پالک فروش و خدماتپاکدشتتهران1721محمود عسگری فر28

4-365409200-2165409200میدان جهاد، بلوار شورا، نبش میدان جعفریهفروش و خدماتشهریارتهران1723فریدون حدادی29

90215313753137میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان مخصوص، پالک خدماتتهرانتهران1727شرکت اوج صنعت غرب30

7214732000047320000 متری شهید مخبری، جنب آتشنشانی، پالک 35بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان فروش و خدماتتهرانتهران1728شرکت بالیران31

11321فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پالک فروشتهرانتهران1732شرکت آدونیس خودرو32
44023926

45895
-

-7252166015502خیابان آزادی، خیابان جیحون، نرسیده به چهار راه طوس سمت چپ، پالکفروشتهرانتهران1733سهراب خسروانی33

-4-3792188399112سهروردی شمالی، باالتر از پمپ بنزین، رو به روی فروشگاه نوین چرم، پالک فروشتهرانتهران1734فرشاد شاه میرزایی34

-13588966966خیابان دکتر فاطمی،  بین خیابان کاج و پروین اعتصامی،  پالک فروشتهرانتهران1736مهدی خرمی35

-14-12156122212، واحد 1نبش خیابان آیت اله کاشانی، پالک فروشاسالمشهرتهران1746سید حامد مقدسی36



تلفن واحد خدماتتلفن واحد فروشکد شهرآدرسکاربریشهرستان/شهراستانکدنام عاملیتردیف

نمایندگان شرکت خودروسازان بم 

21اقدسیه،  ابتدای بلوار ارتش، روبروی باغ بهشتفروشتهرانتهران1747شرکت فضل خودروی پارسیان37
26750092

74886
-

-3-412122384001، پالک (پارک)شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانیفروشتهرانتهران1748حسین خدامددی38

فروشتهرانتهران1751پوریا مرادی سیاهکل39
جنب بانک -، مسیرشرق به غرب، مابین مجیدیه شمالی و بنی هاشم، نبش میرشریفی(رسالت)بزرگراه شهید سلیمانی

1199صادرات، پالک 
21

22327407

22321818
-

21اتوبان ستاری، خیابان میرزا بابایی، نرسیده به سردار جنگلفروشتهرانتهران1752عبد اهلل رفیعی نیا40
46132034

46132072
-

21خیابان فرجام،  بین خیابان آیت و خیابان حیدرخانیفروشتهرانتهران1760شرکت خدمات خودرویی بادران گستر ایرسا41
77228204

77228195
-

---تغییر آدرس متعاقبا اعالم خواهد شدفروشتهرانتهران1775محمود عسگری فر42

383333361233334294بلوار امام رضا،  نرسیده به میدان قمر بنی هاشمفروش و خدماتشهرکردچهارمحال بختیاری1802بهنام رضائی43

563235051032350070میدان پمپ بنزین معصومیه،  به سمت جاده کمربندی حاجی آباد ، جنب شرکت گازفروش و خدماتبیرجندخراسان جنوبی1902رضا غازی زاده44

فروش و خدماتمشهدخراسان رضوی2001رضا عاکف45
، کوچه دوم چپ    ( سابق117آزادی ) 63(ص)، پیامبر اعظم(ص) بلوار پیامبر اعظم جاده قوچان،: واحد خدمات 

19و 17مشهد، خیابان خرمشهر، بین خرمشهر : واحد فروش
51

36655004 

36675006-7 

36655004

36675006-7  

247232914-5147217111بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام رضا روبروی دانشگاه سماءفروش و خدماتقوچانخراسان رضوی2008محمود بابایی46

3-515726300057260901(بالل سابق) شهرداری،  نرسیده به میدان پدافند CNGبعد از جایگاه - بلوار امام رضافروش و خدماتگنابادخراسان رضوی2009علی نوری47

29513752823237539271 و 27بزرگراه شهید چراغچی، بین چراغچی فروش و خدماتمشهدخراسان رضوی2015حسین بیک خراسانی48

513559390035593900ابتدای جاده شاندیز ،  نبش خیابان جردنفروش و خدماتمشهدخراسان رضوی2016امیر حسین هادی زاده49

4-435567723-6135567723اتوبان آیت اهلل بهبهانی، جنب شهرک نمایشگاهی خودروفروش و خدماتاهوازخوزستان2202شرکت زیبا خودرو طاهری پور50

613448240834482408بلوار پاسداران، روبه روی ورودی فرهنگیانفروش و خدماتاهوازخوزستان2206امیر نجفی سوالری51

3-333337071-6342433337071کمربندی جنوبی خیام، نرسیده به راه آهن، جنب ایران خودرو پالک فروش و خدماتزنجانزنجان2302رسول قربانیان52

233239300232393002خیابان تهران،  میدان هفت تیر،  ابتدای جاده کارخانه قند، میدان اول، سمت راست، مجتمع رضاییفروش و خدماتشاهرودسمنان2403محسن رضائی53

233330444433304444 خرداد،  نبش بلوار خودکفایی15میدان قومس،  بلوار فروش و خدماتسمنانسمنان2404رضا خسروانی54



تلفن واحد خدماتتلفن واحد فروشکد شهرآدرسکاربریشهرستان/شهراستانکدنام عاملیتردیف

نمایندگان شرکت خودروسازان بم 

2501رضا غازی زاده55
سیستان و 

بلوچستان
5433213537(فلکه شرکت نفت) خرداد 15میدان فروش و خدماتزاهدان

33223780

33213562

-2-7132345551بلوار استقالل، حدفاصل چهارراه بنفشه و فلکه هنگفروششیرازفارس2606سید عنایت حسینی56

71 بلوار باهنر شمالی، بعد از ساختمان دریسفروش و خدماتشیرازفارس2607هوشنگ رستمی57
38424828

38424941

38424828

38425041

5-538207970-7138207970بلوار امیرکبیر، حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفتفروش و خدماتشیرازفارس2608شرکت ساالر موتور پارسیان58

715357212553572124(پیرمراد) بلوار شهدا1داراب، میدان اهلل، کیلومتر فروش و خدماتدارابفارس2611عباس نیکخواهی دولت آبادی59

714254413142545103بلوار خلیج فارس، جنب چشمه آب گرم گچگرانفروش و خدماتنورآبادفارس2613شرکت لیدوما خودرو خورشیدیان60

فروش و خدماتالرفارس2616عبدل اکرمی61

شهر خور، میدان امام شافعی، جنب بانک ملت : واحد فروش

شهرجدید، انتهای بلوار فرمانداری، ابتدای بلوار وحدت: واحد خدمات 

71
52272082-3

52272332
52272334-5

فروش و خدماتالمردفارس2618محمد دهقان62

نبش میدان شهدا: واحد فروش

نبش میدان مادر: واحد خدمات 

715273916052725425

49719100700791007007بلوار امیر کبیر، بعد از پلیس راه قدیم، نبش کوچه فروش و خدماتشیرازفارس2620نورالدین محمدی63

283316207833162078 جاده بوئین زهرا، روبروی سه راهی الوند5کیلومتر فروش و خدماتقزوینقزوین2703شرکت فراز خودرو اطلس64

236666441-6052536666441خیابان امام خمینی، بعد از فلکه شهید زین الدین، نرسیده به پل دستغیب، پالک فروش و خدماتقمقم2801شرکت خدماتی نگین خودرو ی قم65

2-253887770038870001بلوار دانش، بعد از کوچه سوم، نرسیده به پل انقالبفروش و خدماتقمقم2802مجتبی صمصامی66

253880537338805373، جنب پمپ بنزین کوثر(ع)بلوار امام رضا فروش و خدماتقمقم2803شرکت تجارت پیشگان زمین67

2901فرهاد بهرامی68
کردستان

فروش و خدماتسنندج
نرسیده به پلیس راه همدان، شهرک نایسر، مجتمع صنعتی برازان، رو به روی تاالر ماهان،

جنب ایران خودرو سابق
873336011133360124

10344421281144212944، پالک 4شهرستان بم، خیابان کاشانی، کاشانی فروش و خدماتبمکرمان3002احمد امانیان69

130343428079334280793، حد فاصل میدان امام رضا و پمپ بنزین، پالک (ابتدای جاده مشهد)بلوار زائرفروش و خدماترفسنجانکرمان3012داود یوسفی70

03432265028-3432234685، جنب بانک صادرات (فابریک )میدان علی ابن ابی طالب فروش و خدماتکرمانکرمان3013محمود احمدی نژاد71



تلفن واحد خدماتتلفن واحد فروشکد شهرآدرسکاربریشهرستان/شهراستانکدنام عاملیتردیف

نمایندگان شرکت خودروسازان بم 

343261043432614495بلوار شهید صدوقی، بعد از پل راه آهن، حد فاصل بلوار امام رضا و همتی فر، روبروی مسجد نظریانفروش و خدماتکرمانکرمان3015شرکت گاتا موتور پارس72

5-544344970-1593444344970بلوار شهید باهنر، روبروی شرکت خرما، پالک فروش و خدماتبمکرمان3018نعیم وطنخواه73

34شهر کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، الین کندرو، کیلومتر اول، نمایندگی مرکزی کرمانفروش و خدماتکرمانکرمان3030نمایندگی مرکزی کرمان74
33257803

33257804

33257801

33257800

فروش و خدماتکرمانشاهکرمانشاه3102رسول عازمی75

باالتر از بانک مسکن - خیابان اربابی : واحد فروش

تقاطع حکیم نظامی- خیابان اربابی  :واحد خدمات پس از فروش 

8338213842-338258741-2

173213019432129741(جاده گرگان به گنبد  )انتهای جرجان، کوچه رودخانه، فروش و خدماتگرگانگلستان3302شرکت بازرگانی هیرکان خودرو جاللی76

4521733222427خیابان حافظ جنوبی، بین امامزاده و گلشن، پالک فروش و خدماتگنبد کاووسگلستان3303عبد الغفور ولی محمدی77
33222865

33222427

فروش و خدماتالهیجانگیالن3404محمد طواف زاده قنبری78

دویست متر باالتر از میدان ابریشم  جاده رشت،:             واحد فروش و خدمات 

                     

خیابان نیما، نبش کوچه نیمای دوم:  نمایشگاه فروش دوم 

1342239523
42239508

42238125

4-434491751-1334491751 جاده رشت انزلی، نبش کوچه سعدی3کیلومتر فروش و خدماترشتگیالن3406شرکت بنیان خودرو زرین منطقه آزاد انزلی79

23134493544935ابتدای اتوبان رشت به فومن، آتشگاه، سه راه خاور، بلوار شهید افتخاری، پالک فروش و خدماترشتگیالن3409شرکت راه گستران موتور ایرانیان منطقه آزاد انزلی80

133373123233731232بلوار ولیعصر، نبش کوچه پنجم، روبه روی فرودگاه بین المللی سردار جنگلفروش و خدماترشتگیالن3411شرکت خانه خودرو شمال81

66بلوار بهارستان، ماسور، بوتان سابقفروش و خدماتخرم آبادلرستان3501شهرام ناصری82
33432900

33401040
33409356

50-113373685233736849 جاده نکا، جنب هتل بادله7کیلومتر فروش و خدماتساریمازندران3608مهران عرب خزائلی83

5811ابتدای جاده آمل به محمود آباد، نرسیده به هتل نیلوفر، پالک فروش و خدماتآملمازندران3618شرکت پرشیا تجارت هراز84
44834755

44834763

44834764

44834766

فروش و خدماتاراکمرکزی3702اصغر محمدی85

بزرگراه شمالی، رو به روی شرکت برق باختر، جنب فرماندهی نیروی انتظامی استان : نمایشگاه فروش اول و خدمات 

0826مرکزی، شهرک خودرو، نمایندگی کرمان موتور، پالک 

3333پالک - بعد از چهارراه ادبجو- خیابان قائم مقام: نمایشگاه فروش دوم 

86
33692009

33256900
33692002

24/1864246044442460279نبش آزادی - بلوار آزادیفروش و خدماتساوهمرکزی3703عبد الرضا نیکوکار86

763356339033561138جنب پل جهانباز- انتهای بلوار جمهوری اسالمی فروش و خدماتبندرعباسهرمزگان3801احمد حاج ملک87



تلفن واحد خدماتتلفن واحد فروشکد شهرآدرسکاربریشهرستان/شهراستانکدنام عاملیتردیف

نمایندگان شرکت خودروسازان بم 

فروش و خدماتهمدانهمدان3902محمد رضا باب الحوائجی88

ابتدای جاده کرمانشاه- میدان کربال: نمایشگاه فروش اول و خدمات 

50پالک - ابتدای خیابان صدف - میدان فردوسی - همدان: نمایشگاه فروش دوم 

81
34265802

38338800
34265803

25-353825447038254024کوچه تعاون-بلوار دانشجو فروش و خدماتیزدیزد4001شرکت صنعت و معدن احرار89


